รายงานผล

การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

ประจำปี

๒๕๖3

โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี
เขต ๑

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ พิเศษ/2564
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง รายงานการดาเนินงานโครงการ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ข้าพเจ้า นางสาวณั ฐธีรา ทองสีนุช ตาแหน่ง ครู ผู้ช่วย ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบ
โครงการพั ฒนากระบวนการบริหารและการจั ดการ ตามแผนปฏิบั ติการประจ าปีการศึกษา ๒๕63
เพื่อดาเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1.เพื่อให้โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน 2. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการได้มาตรฐาน
ตามหลักประกันคุณภาพ 3. เพื่อให้โรงเรียนมีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
4. เพื่อพั ฒนาครูแ ละบุค ลากรให้ มีความเชี่ ยวชาญทางวิ ชาชี พ 5. เพื่ อให้ โรงเรียนมีจัด สภาพแวดล้อ ม
ทางกายภาพและสัง คมที่เ อื้อ ต่อ การจั ดการเรี ยนรู้อ ย่า งมี คุณ ภาพ 6. เพื่ อให้โ รงเรี ยนมีก ารจัด ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 7. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
จัดการควบคุมค่าสาธารณูปโภค 8. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และชุมชน โดยมี
ระยะเวลาการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563
บัดนี้ โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ตามแบบ
รายงานการดาเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ
(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
ผู้รายงาน
ควำมคิดเห็นผู้อำนวยกำร
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(นายอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

ก

คำนำ
รายงานการดาเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ จัดทาขึ้นเพื่อ
รวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดาเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่
ส่ง เสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ การดาเนินงานที่ส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก
รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดาเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดาเนิน งานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ การสรุปผลความสาเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ประมวลภาพการ
จัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนาข้อมูลสาหรับการวางแผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
ตัด สิ นใจต่า งๆ ของผู้ บ ริห ารในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาของโรงเรีย นบ้า นห้ วยเสีย ดให้ มี คุณ ภาพ
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสาหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสาหรับการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
1 ตุลาคม 2563

ข

สำรบัญ
หน้ำ
บันทึกข้อควำม รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม .........................................

ก

คำนำ ..............................................................................................................................
สำรบัญ ...........................................................................................................................

ข
ค

แบบรำยงำนกำรดำเนินงำนโครงกำร ..............................................................................
ภำคผนวก ......................................................................................................................
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- ประมวลภาพการดาเนินงาน
- โครงการ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
- แบบประเมินผลโครงการ
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แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
ตำมแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3
๑. ชื่อโครงกำร
โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
๓. สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มาตรฐานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่ 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6
๔. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
๕. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการได้มาตรฐานตามหลักประกันคุณภาพ
3. เพื่อให้โรงเรียนมีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
4. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. เพื่อให้โรงเรียนมีจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
6. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
7. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดการควบคุมค่าสาธารณูปโภค
8. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และชุมชน
๖. เป้ำหมำย
6.1 ด้ำนปริมำณ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี หลักสูตรสถานศึกษา
ร้อยละ 90
6.2 ด้ำนคุณภำพ
ครูดีมีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาสร้างสรรค์ smart School
๗. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
7.1 ร้อยละของหน่วยงานมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
7.2 ร้อยละความพึงพอใจของระบบบริหาร
7.3 ร้อยละของการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
7.4 ร้อยละของการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
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7.5 ร้อยละของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
7.6 ร้อยละของการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
7.7 ร้อยละของการจัดการค่าสาธารณูปโภค
7.8 ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
๘. กำรดำเนินงำน
การดาเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วยกิจกรรม จานวน
8 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการดาเนินงานดังนี้
1.กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2562 - 30 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
2.กิจ กรรมระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา เป็ น กิ จ กรรมที่ ค ณะกรรมการ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
3.กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่คณะกรรมการสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 และปรับหลักสูตร
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
4.กิจกรรมครูดีมีคุณภาพ เป็นกิจกรรมอบรม พัฒนา และศึกษาดูงาน โดยดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
5.กิ จกรรมสถานศึก ษาสร้ างสรรค์ เป็น กิ จ กรรมปรั บปรุ ง อาคารสถานที่ งานไฟฟ้ า
และประปา โดยดาเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
6.กิ จ กรรม Smart School เป็ น การด าเนิ น การกิ จ กรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
งานโสตทัศนูปกรณ์ งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563
7.กิ จ กรรมควบคุ ม สาธารณู ป โภค เป็ น การด าเนิ น การ จ่ า ยค่ า ไฟฟ้ า และประปา
โดยดาเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
8. กิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน เป็นการดาเนินการกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากภาคี 4 ฝ่าย
นัก เรี ย น ครู คณะกรรมการสถานศึ ก ษา โดยด าเนิ น การระหว่ างวั นที่ 1 ตุล าคม 2562 - 30
กันยายน 2563
๙. กำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนภำยนอก / ชุมชน
การดาเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ได้มีหน่วยงานภายนอกและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2563 และจัดทาแผนกลยุทธ์
พัฒนาสถานศึกษา 2563
๒. มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่
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๑๐. ผลสำเร็จของโครงกำร
๑๐.๑ ผลสำเร็จตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.ร้อยละของหน่วยงานมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.ร้อยละความพึงพอใจของระบบบริหาร
3.ร้อยละของการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
4.ร้อยละของการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5.ร้อยละของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6.ร้อยละของการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
7.ร้อยละของการจัดการค่าสาธารณูปโภค

ร้อยละของผลสำเร็จ
เป้ำหมำย
ผลกำรดำเนิน
80
87.5
80

87.5

75

92.5

100

75

80

87.5

85

87.5

100

87.5

85

92.5

8.ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

๑๐.๒ สรุปผลสำเร็จของโครงกำร
ผลสาเร็จของโครงการโดยรวม
คิดเป็นร้อยละ 87.19
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีค่าเฉลี่ย
3.49
อยู่ในระดับ
ดี
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับ ปรับปรุง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับ พอใช้
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับ ดี
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.00. หมายถึง ระดับ ดีมาก
๑๑. งบประมำณ
๑๑.๑ ประเภทงบประมำณ (/) เงินอุดหนุนการศึกษา
( ) เงินระดมทรัพยากร
( ) เงินรายได้สถานศึกษา
( ) เงินอื่นๆ .............................................................................................

4
๑๑.๒ กำรใช้งบประมำณ
๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
๒. งบประมาณที่ใช้ไป
๓. งบประมาณคงเหลือ

57,000
55,101.46
1898.54

บาท
บาท
บาท

๑๒. สรุปในภำพรวม
จากการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นากระบวนการบริ ห ารและการจั ด การ มี ข้ อ ค้ น พบในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
๑. จุดเด่นของโครงการ
ทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทักษะ และนามาพัฒนาการเรียนการ
เรียนการสอนให้ดีขึ้น
ชุมชนมีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือ ให้คาปรึกษา และร่วมกันจัดกิจกรรมของโรงเรียน
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ
ควรพัฒนาปรับปรุง อาคารสถานที่ให้มากขึ้น
๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ
ควรมีการระดมทุนจากหน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ให้เข้ามาร่วม
สมทบทุนพัฒนาสถานศึกษาให้มากกว่านี้ เนื่องด้วยงบประมาณสถานศึกษาไม่เพียงพอ

ลงชื่อ...............................................................
(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
ผู้รายงาน

ภำคผนวก

คำสั่งโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ที่ 8 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ 2563
…………………………………………………………………..
ด้วยโรงเรียนบ้ านห้วยเสียด ดาเนิ นการจั ดทาแผนปฏิบัติ การปีง บประมาณ 2562
เพื่อดาเนิน โครงการตามแผนปฏิบัติการอย่างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้
1. นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา และ
โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการ
2. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. นางสาวนราพร กุลชุมภู
ตาแหน่งพนักงานราชการ
ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ตาแหน่งผู้อานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
หน้ำที่
1. วางแผนการดาเนินงาน และดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่วางไว้
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
3. จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินกิจกรรมให้ผู้อานวยการสถานศึกษาทราบ
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
4. รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สิ้นที่งบประมาณ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ไ ด้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีบังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(นายอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

ประมวลภำพกำรดำเนินงำน
โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
จัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนำของสถำนศึกษำ

กิจกรรมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ

กิจกรรมครูดีมีคุณภำพ

อบรม/พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมสถำนศึกษำสร้ำงสรรค์

กิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ร่วมโครงการปันแสงให้น้อง
ร่วมกับอาจารย์และคณะนักศึกษาจากมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและ
อุตสาหกรรม เข้ามาช่วยปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ สนามเด็กเล่นและระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

กิจกรรม Smart School

จัดทาจุดล้างมือ

กิจกรรมควบคุมสำธำรณูปโภค

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

เข้าร่วมกิจกรรม English Camp โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

กิจกรรมขอพรจากพระ รับขวัญปีใหม่

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ผู้มีพระคุณ ผู้บริจาคที่ดินให้โรงเรียน

กิจกรรมเรียนรู้ การทาไข่เค็มจากวิทยากรในหมู่บ้าน

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด

ร่วมการแสดงที่งานประจาปีวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

นักเรียนและครูช่วยงานวัดสวนป่าสุวิทย์ประชาราม

กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสวนป่าสุวิทย์ประชาราม

แบบประเมินงำน / โครงกำร / กิจกรรม
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ชื่องำน/โครงกำร โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
กิจกรรม กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
คำชี้แจง เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภาพ 1 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ต่ากว่า 60% ระดับคุณภาพ 2 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 60-69%
ระดับคุณภาพ 3 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 70-79%
ระดับคุณภาพ 4 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 80% ขึ้นไป
ที่

ระดับคุณภำพ

รำยกำรประเมิน

1
2

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจที่กาหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การปฏิบัติได้

4



3

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน



4

มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน



5



8

การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ
ที่ได้รับและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ดาเนินไปตามะยะเวลาที่กาหนด
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมและมีกระบวนการ
ในการทางานเหมาะสม
ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

9

ผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองนโยบายของโรงเรียน สพป.สฎ.1 และ สพฐ.

6
7

1

2

3







10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้นาผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

35
3.5

รวม
คะแนนเฉลี่ย
กำรแปลผลกำรประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.00

ผลการดาเนินงานต้องปรับปรุง
ผลการดาเนินงานพอใช้
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดี
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดีมำก
ลงชื่อ

ผู้ประเมิน

(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

แบบประเมินงำน / โครงกำร / กิจกรรม
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ชื่องำน/โครงกำร โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
กิจกรรม กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
คำชี้แจง เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภาพ 1 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ต่ากว่า 60% ระดับคุณภาพ 2 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 60-69%
ระดับคุณภาพ 3 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 70-79%
ระดับคุณภาพ 4 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 80% ขึ้นไป
ที่

ระดับคุณภำพ

รำยกำรประเมิน

1

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจที่กาหนด

4


2

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การปฏิบัติได้



3

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน



4

มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน



5



8

การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ
ที่ได้รับและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ดาเนินไปตามะยะเวลาที่กาหนด
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมและมีกระบวนการ
ในการทางานเหมาะสม
ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

9

ผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองนโยบายของโรงเรียน สพป.สฎ.1 และ สพฐ.

6
7

1

2

3







10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้นาผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

35
3.5

รวม
คะแนนเฉลี่ย
กำรแปลผลกำรประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.00

ผลการดาเนินงานต้องปรับปรุง
ผลการดาเนินงานพอใช้
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดี
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดีมำก
ลงชื่อ

ผู้ประเมิน

(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

แบบประเมินงำน / โครงกำร / กิจกรรม
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ชื่องำน/โครงกำร โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
กิจกรรม กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
คำชี้แจง เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภาพ 1 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ต่ากว่า 60% ระดับคุณภาพ 2 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 60-69%
ระดับคุณภาพ 3 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 70-79%
ระดับคุณภาพ 4 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 80% ขึ้นไป
ที่

ระดับคุณภำพ

รำยกำรประเมิน

1

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจที่กาหนด

4


2

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การปฏิบัติได้



3

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน



4

มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน



5



8

การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ
ที่ได้รับและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ดาเนินไปตามะยะเวลาที่กาหนด
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมและมีกระบวนการ
ในการทางานเหมาะสม
ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

9

ผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองนโยบายของโรงเรียน สพป.สฎ.1 และ สพฐ.

6
7

1

2

3







10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้นาผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

35
3.5

รวม
คะแนนเฉลี่ย
กำรแปลผลกำรประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.00

ผลการดาเนินงานต้องปรับปรุง
ผลการดาเนินงานพอใช้
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดี
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดีมำก
ลงชื่อ

ผู้ประเมิน

(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

แบบประเมินงำน / โครงกำร / กิจกรรม
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ชื่องำน/โครงกำร โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
กิจกรรม กิจกรรมครูดีมีคุณภาพ
คำชี้แจง เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภาพ 1 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ต่ากว่า 60% ระดับคุณภาพ 2 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 60-69%
ระดับคุณภาพ 3 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 70-79%
ระดับคุณภาพ 4 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 80% ขึ้นไป
ที่

ระดับคุณภำพ

รำยกำรประเมิน

1

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจที่กาหนด

4


2

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การปฏิบัติได้



3

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน



4

มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน



5



8

การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ
ที่ได้รับและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ดาเนินไปตามะยะเวลาที่กาหนด
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมและมีกระบวนการ
ในการทางานเหมาะสม
ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

9

ผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองนโยบายของโรงเรียน สพป.สฎ.1 และ สพฐ.

6
7

1

2

3







10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้นาผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

37
3.7

รวม
คะแนนเฉลี่ย
กำรแปลผลกำรประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.00

ผลการดาเนินงานต้องปรับปรุง
ผลการดาเนินงานพอใช้
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดี
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดีมำก
ลงชื่อ

ผู้ประเมิน

(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

แบบประเมินงำน / โครงกำร / กิจกรรม
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ชื่องำน/โครงกำร โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
กิจกรรม กิจกรรมสถานศึกษาสร้างสรรค์
คำชี้แจง เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภาพ 1 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ต่ากว่า 60% ระดับคุณภาพ 2 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 60-69%
ระดับคุณภาพ 3 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 70-79%
ระดับคุณภาพ 4 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 80% ขึ้นไป
ที่

ระดับคุณภำพ

รำยกำรประเมิน

1

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจที่กาหนด

3


2

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การปฏิบัติได้



3
4
5

8

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ
ที่ได้รับและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ดาเนินไปตามะยะเวลาที่กาหนด
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมและมีกระบวนการ
ในการทางานเหมาะสม
ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

9

ผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองนโยบายของโรงเรียน สพป.สฎ.1 และ สพฐ.

6
7

1

2










10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้นาผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
30
3

รวม
คะแนนเฉลี่ย
กำรแปลผลกำรประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.00

ผลการดาเนินงานต้องปรับปรุง
ผลการดาเนินงานพอใช้
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดี
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดีมำก
ลงชื่อ

4

ผู้ประเมิน

(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

แบบประเมินงำน / โครงกำร / กิจกรรม
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ชื่องำน/โครงกำร โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
กิจกรรม กิจกรรม Smart School
คำชี้แจง เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภาพ 1 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ต่ากว่า 60% ระดับคุณภาพ 2 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 60-69%
ระดับคุณภาพ 3 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 70-79%
ระดับคุณภาพ 4 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 80% ขึ้นไป
ที่

ระดับคุณภำพ

รำยกำรประเมิน

1

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจที่กาหนด

4


2

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การปฏิบัติได้



3

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน



4

มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน



5



8

การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ
ที่ได้รับและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ดาเนินไปตามะยะเวลาที่กาหนด
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมและมีกระบวนการ
ในการทางานเหมาะสม
ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

9

ผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองนโยบายของโรงเรียน สพป.สฎ.1 และ สพฐ.

6
7

1

2

3







10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้นาผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

35
3.5

รวม
คะแนนเฉลี่ย
กำรแปลผลกำรประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.00

ผลการดาเนินงานต้องปรับปรุง
ผลการดาเนินงานพอใช้
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดี
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดีมำก
ลงชื่อ

ผู้ประเมิน

(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

แบบประเมินงำน / โครงกำร / กิจกรรม
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ชื่องำน/โครงกำร โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
กิจกรรม กิจกรรมควบคุมสาธารณูปโภค
คำชี้แจง เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภาพ 1 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ต่ากว่า 60% ระดับคุณภาพ 2 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 60-69%
ระดับคุณภาพ 3 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 70-79%
ระดับคุณภาพ 4 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 80% ขึ้นไป
ที่

ระดับคุณภำพ

รำยกำรประเมิน

1

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจที่กาหนด

4


2

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การปฏิบัติได้



3

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน



4

มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน



5



8

การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ
ที่ได้รับและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ดาเนินไปตามะยะเวลาที่กาหนด
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมและมีกระบวนการ
ในการทางานเหมาะสม
ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

9

ผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองนโยบายของโรงเรียน สพป.สฎ.1 และ สพฐ.

6
7

1

2

3







10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้นาผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

35
3.5

รวม
คะแนนเฉลี่ย
กำรแปลผลกำรประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.00

ผลการดาเนินงานต้องปรับปรุง
ผลการดาเนินงานพอใช้
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดี
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดีมำก
ลงชื่อ

ผู้ประเมิน

(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

แบบประเมินงำน / โครงกำร / กิจกรรม
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ชื่องำน/โครงกำร โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
กิจกรรม กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
คำชี้แจง เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภาพ 1 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ต่ากว่า 60% ระดับคุณภาพ 2 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 60-69%
ระดับคุณภาพ 3 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 70-79%
ระดับคุณภาพ 4 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 80% ขึ้นไป
ที่

ระดับคุณภำพ

รำยกำรประเมิน

1

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจน ครอบคลุมภารกิจที่กาหนด

4


2

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การปฏิบัติได้



3

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน



4

มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน



5



8

การดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอในงบประมาณ
ที่ได้รับและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ดาเนินไปตามะยะเวลาที่กาหนด
และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมและมีกระบวนการ
ในการทางานเหมาะสม
ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

9

ผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองนโยบายของโรงเรียน สพป.สฎ.1 และ สพฐ.

6
7

1

2

3







10 มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม ได้นาผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

37
3.7

รวม
คะแนนเฉลี่ย
กำรแปลผลกำรประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.00

ผลการดาเนินงานต้องปรับปรุง
ผลการดาเนินงานพอใช้
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดี
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดีมำก
ลงชื่อ

ผู้ประเมิน

(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

แบบประเมินงำน / โครงกำร / กิจกรรม
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ชื่องำน/โครงกำร โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รำยกำรประเมิน

ค่ำเฉลี่ย
3.5
3.5
3.5
3.7
3
3.5
3.5
3.7
27.9
3.49

กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมครูดีมีคุณภาพ
กิจกรรมสถานศึกษาสร้างสรรค์
กิจกรรม Smart School
กิจกรรมควบคุมสาธารณูปโภค
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
รวม
คะแนนเฉลี่ยรวม
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ

กำรแปลผลกำรประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.00

ดี

ผลการดาเนินงานต้องปรับปรุง
ผลการดาเนินงานพอใช้
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดี
ผลการดาเนินงานเป็นที่น่ำพอใจในระดับดีมำก

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน

(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

